
15 éves Hivatásőrző Ház

Kezdetek és távlatok



Előadás a 
“15 eves a Hivatásőrző Ház”

Konferencián
Pátkai István, dr. 
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Mottó:

…”De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok…” 
-Iz.40:31.

A sas állítólag a fiókája alá száll és ha még nem bírja a repülést 
megóvja a zuhanástól



• Üdvözlések
• Dr. Cserháti Ferenc püspök úr; Hidász Zoltán igazgató úr, 

mentálhigiénés szakember; Magyar Balázs dr. pszichiáter; Kály-
Kullai Károly szupervizor; Szarka György, szponzor - kis érő;
Fazekas György atya; Tóni atya; lelki segító munkatársak (- nem 
gondozottak, nem betegek, nem lakók…) Munkatársak, a krízisek 
elszenvedése majd az áldozati szerep után túlélő, felépülő és 
“sebzett gyógyító” identitással.

• Köszönet a meghívásért
• Bemutatkozás
• Közel 30 év humanitárius szervezetekkel és egyetemekkel szegény 

országokban. Gyógyító, oktatói, szervezési tevékenység -
katasztrófa sújtotta területeken, szemorvos feleségemmel és 
családommal együtt.



• Hogyan jövök én ide Leányvárra? 
• Bár messze jártam - afrikai és dél-kelet ázsiai 

országokban - Paraguay-tól a Fidzsi szigetekig 
de itt születtem, itt van a családom, a szűkebb 
hazám. Mint “A föl-földobott kő” -Ady, 1909 -
a kaland, az elvágyódások, később missziós 
megbízatások közötti időben ide tértem vissza. 
Itthon Esztergom Dorog térségében dolgoztam, 
bekapcsolódtam a betegek ellátásába, tanultam, 
tanítottam.



• Tanúja voltam a kezdeteknek

• Amikor egy korszerű 
ideggondozót szerveztünk 
Esztergomban 1987-től 1994-
ig Hidász Zoltán, 
intézményünk igazgatója 
munkatársam volt. Több mint 
25 évvel ezelőtti 
munkatársakra jólesik 
emlékezni. Az ideggondozónk 
korszerű volt bizonnyal azért, 
mert olyan munkatársaim 
voltak,  mint Zoltán igazgató úr, 
barátom - empatikus az 
elesett, marginalizált 
betegekkel, dedikált a 
munkában, nyitott az új 
ismeretek gyakorlatok felé, 
innovatív és hiteles ember.



Kék Kereszt, Református Iszákosmentő 
Misszió RIM Dömös

• Szoros kapcsolatban és 
lelki közösségben 
voltunk 
testvérmissziónkkal a 
Dömösön, 
Bükkszentkereszten, az 
Alagi téren és 
Székesfehérvárott a 
Kék Kereszt, 
Református 
Iszákosmentő 
Misszióval RIM - áldott 
emlékű Balog Zoltán 
lekésszel és 
feleségével 
Margitkával. 



• Megismertem a Katolikus 
Alkoholistamentő 
Szolgálatot - KASZ-t, melyet 
1985-ben Halász Endre 
római katolikus lelkész 
önkéntes munkatársaival 
indított alkoholproblémával 
küszködő betegek 
segítésére. Napjainkban a 
segítő műhely koordinálását 
Fazekas György atya végzi. 

• Facilitáltam az adventista 
testvéreink  törökkoppányi 
munkáját, ahol Vankó 
Zsuzsa lelkésznő 
karizmatikus küldetéséről 
szereztem benyomásokat.



• Az önsegítő csoportokban 
Esztergomban, Dorogon, Zsámbékon 
és újabban Nagysápon. 

• Dolgoztunk egy vidéki családsegítő 
megszervezésében Balás Béla 
püspök úrral, akkori bajóti 
plébánossal, aki később Rauch 
László - val, Ackermann Kálmánnal, 
Pregun atyával és Ternyák püspök 
úrral Valkai Zsuzsa pszichológus 
kolléganőt és engem az amerikai 
szenvedélybetegeket segítő 
központokba tanulmánuyutra küldtek, 
1993-ban. Tapasztalatainkról a 
Püspökkari Konferencián 
beszámoltunk. Később, amikor 15 
évvel ezelőtt a Leányvári 
Hivatásgondozó létrejött, 
tapasztalatiankat szakmai 
jelentésünket az alapítók 
hasznosították. Szeretettel emlékezem 
- Rauch László - ra, Valkai Zsuzsára, 
Ackermann Kálmánra és Pregun 
atyára, akik már nincsenek közöttünk.



• Az intézmény névválasztásában Buza 
Domonkos pszichológussal, a MAMESZ 
elnökével és másokkal én is a hivatásgondozó 
elnevezést javasoltam.

• Külföldi küldetésem egy hosszabb szünetében 
szívesen jöttem Leányvárra és részt vettem a 
szentmiséken és a mindig aktuális evangéliumi 
üzenetekről szóló áhítatokon. 

• Ezért is köszönthetem most személyesen Gyuri, 
Tóni, Jakus atyákat - találkoztam Magyar 
Balázzsal pszichiáter kollégával és 
betekinthettem a bontakozó intézmény 
életébe.



• Hogy én is részese 
lehettem a 
kezdeteknek? Talán 
igen, de semmi 
okom a kérkedésre. 
Edward Dowling 
atya alázatával azt 
mondhatom, hogy 
éppen akkor, éppen 
ott kiváló alapítoink 
közelében lehettem.



1. A kezdetek és távlatok között
2. Ezek voltak a kezdetek. Jöhetnek a távlatok?
3. Voltak? A kezdetek és távlatok között nincs semmi? 

Semmi átvezetés?
4. A kezdetek nem csak voltak. Az élményeket, szakmai 

tapasztalatokat, az önsegítés lelkiségét szívemben 
hozdoztam - Afrikában, Dél-Kelet Ázsiában a lelki segítő 
missziókban hasznosítottam, összevetettem a világ 
számos részén a jó gyakorlatokkal. Sikerült ez az 
összevetés a tőlünk teljesen különböző kulturákkal? Igen 
- A Prédikátor könyve 3:11 11 Szépen megalkotott 
mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az 
emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja 
felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket 
megalkotott.

5. A legjobb hazai és a szenvedélybetegeken segítő 
prominens amerikai műhelyekkel ismerkedhettem. A 
gazdag és szegény országok kultúráját, a segítés, 
gondoskodás megtartó hálózatát - krízisekben, a 
megacunámi, a tájfunok, földrengések, háborús 
konfliktusok és népírtások után. 



Távlatok…

• A távlatokról szóló reflexióim tapasztalataimon 
alapulnak, a “megmondom a tutit” arroganciája nélkül -
inkább reményteljes együttgondolkodással, hogy 
miként tehetjük jobban - sáfárkodva a kegyelmi 
indításokkal, ráhangolódva az egyházaink gyógyító 
küldetéseire, a valódi szükségletekre, a számunkra adott 
pszicho-szociális gyógyító környezetben a szervezetek 
fejlesztésére, hogy a kaput melyet a gyógyításban a 
szenvedélybetegek nyitottak még szélesebbre tárjuk, 
még több bajban levő testvérünkhöz eljuthassunk. 



1. Erősítsük a segítő munka 
lelkiségét

• Zahorán Mátyás, Horváth Gyula, Halász Endre, Balog 
Zoltán példája nyomán. 

• Az Amerikában több mint fél évszázaddal ezelőtt 
elterjedt AA mozgalom története és az általunk 
közelebbről is megismert Guest House tanulságai is 
ebben erősítenek bennünket. Nem egy szakuláris 
program vagyunk, ahol a püspök úr előtt udvariasságból 
elomondunk néhány evangéliumi idézetet - inkább 
vállaljuk az egyházaink pszichopszociális misszióját, ez 
az orientációnk persze anélkül, hogy lebecsülnénk az 
egészségügy és szociális rendszreink értékét, helyét az 
ellátásban. 



• Father Ed Dowling barátsága együttműködése Bill 
Wilson-nal, dr. Bob-bal. Az “Isten oltó-kése”-i (Tóth 
Árpád, 1928) között a szenvedélyes segíteni akarás 
olyan üzenetet fogalmazott meg, mely nemcsak  az 
alkohollal, de más szenvedélyekkel való küzdelemben -
a különféle poklokból való kihátrálásban lehet társunk. A 
Szent Ignác - i lelkiség mélyen, alapjaiban konvergál 
az AA üzeneteivel - kiemelve többek között az Istenre 
hagyatkozás, az őszinteség, a napi lelkiismertvizsgálat 
értékeit. Elgondolkoztató, hogy ez akkor történt, 1940 
körül, amikor Tübigenben és másutt a holokauszt ordas 
eszméi hódítottak. 

• Richard Rohr ferences testvérünk, aki napjaink egyik 
legjobb spirituális írója világosan elemzi a keresztény 
lelkiség és a felépülésben kísérő AA lépések organikus 
összefonódását.



• Nagy kincs ez és minő kegyelem, hogy a 
párnánk alatt van. Létezésünk alig érthető Isten 
felé való nyitottság – transzcendencia nélkül. A 
nyugati ember a poszt - modern szekularizált 
világában exisztenciális szorongást tapasztal és 
a new age és más mozgalmakban, ezoterikus 
őrületben próbálja lelki éhségét kielégíteni. 
Robert Solomon, szingapuri lelkész, kedves 
ismerősöm a keresztény örökség 
újrafelfedezésére hív, örökségünket párnáink alá 
rejtett kincshez hasonlította. A kincs, aminek a 
megszerzésére vágyakozol, közelebb van 
hozzád, mint gondolod.



• A történet a gazdag kereskedő utazóról szól, aki 
értékes drágakövekkel indul hosszú útjára. Egy tolvaj 
szemet vet a kincseket tartalmazó zsákra és 
útitársként szegődik a kereskedő mellé. A gazdag 
kereskedő gyanítva sötét szándékát okosan 
gondoskodik a kincses zsák biztonságáról. Este az 
útitársát udvariasan elsőnek küldi a fürdőszobába a 
drágaköveket tartalmazó zsákot a tolvaj - útitárs 
párnája alá rejti. Amikor másodikként a fürdőszobába 
megy társa keresve a kincseket, mindent tűvé tesz, de 
a saját párnája alá nem néz. Napok multán, amikor 
elválnak útjaik a gazdag kereskedő így szol 
útitársához. „Találkozásunk első percétől tudtam 
szándékodról és láttam, hogy mindent átkutattál, 
minden energiádat a kincs megszerzésére fordítottad, 
csupán a saját párnád alá nem néztél. A kincs 
közelebb volt hozzád, mint gondoltad” - Robert 
Solomon Keynote address at Mental Health in the 
Developing World, A Challenge for the Churches, A 
lelki egészség a fejlődő országokban, Nagy kihívás 
az egyházaink számára, High Leigh Conference 
Centre, Hoddesdon, Hertfordshire, UK, 1998. 
december 1-4.



2.A közösségekkel való 
kapcsolatban

• 2.1.A követés fontossága a centrum és a közésségek 
kapcsolata. A lelki gondozás új paradigmája - a 
közösség a bázis, onnan küldöm a rászorulót, onnan 
látogatok Dömösre, Leányvárra és nem fordítva. Persze 
a központ szerepe csöppet sem elhanyagolható. A guest 
and host dinamizmusa - kreatív feszültsége. 

• 2.2. A hozzátartozókkal, a helyi közösségekkel való 
együttműködés. Anandarajah sri-lankai és nigériai 
példák. A sebzett gyógyítók megtalálása a hoszpisz 
mozgalomnban, a különféle sérülésekkel élők 
önsegítő csopportjaiban és a “kapuőrökben”.



• 2.3. Hogy a gyógyító misszióbol úgy kerüljünk vissza a 
közösségekbe, hogy gazdagodjunk, hogy észevegyék a 
hívek, hogy megújulás forrásai vagyunk a létezésünkkel 
és a közösségeink megújításával a segítés - a lelki 
segítés jó hírét hordozzunk. Hogy akkor amikor 
áthelyeznek bennünket akkor a a hekyi egyházközség 
képviselői arra kérjék a püspökeinket, hogy lehetőleg 
olyan papot kapjanak, aki már járt a Hivatásörző 
Házban. Nök, szerzetesnővérek, anyai gondoskodás 
szerepe. 

•
• 2.4.Az ökumenizmus színtere. 



• 2.5. Multidiszciplinaritás - képzésben, 
referálásban.

• 3.Rólam van szó…..
• 3.1.Gyógyuljunk meg - Isten szabadító 

kegyelmében kísérjük egymást, hogy 
megmaradjunk “Esse quam videre” - a 
Wallenberg család és a bencések mottója.

• A képzés - tanulás fontossága - a sebzett 
gyógyítók identitásának erősítése. Képzés este 
11-ig amerikai tapasztalat. Ész-kompetencia és 
szeretetháló.



• 3.2.Az evangélium mindig aktuális. Méltó helye van a 
napi programunkban. Az evangélium hozzám - rólam 
szól. Dömösi és leányvári párhúzamok. Napi 
evangélium, napi Ige - Balog Zoltán  “A beteljesedésről”, 
“A hűség dícsérete” című könyv, melyben Balog Zoltán 
vezet bennünket a megszabadulás - beteljesedés útján, 
az őszövetségi Ruth könyve alapján - igaz, hogy nem 12 
pontban, de 10 csodás fejezetben. A mai evangéliumi 
üzenet is, milyen koincidencia a János evangéliumból 
egy olyan sor, mely a teológusok szerint akkor is elég 
remény, bizonyság lenne az Isten szeretetéről, ha csak 
ez maradt volna az evangéliumból



• A mai evangéliumi üzenet az evangélium szíve. -
János 3:16 Minden fájdalom, bűn ellenére Isten 
mindenkit még engemet is szeret, szerető 
kapcsolatban állunk, tulajdonképpen ez a hitünk. A 
mi Istenünk olyan Isten, akit hatalmas szeretet mozgat, 
hogy odaajándékozta saját Fiát a világnak, nem azért, 
hogy elítélje, hanem, hogy megmentse azt. Fontosnak 
látom, hogy a heti áhitatokon a munkatársak lehetőleg 
vegyenek részt. A “burnout” elleni küzdelem - a 
munkatársak lelki gondozásának fontos forrása a heti 
áhitat. 

• 3.3.A megbeszélések, a reflexiók személyessége -
Gyuri atya. Nem teológiai villogás, kulturális 
gyüngyszemek, bármilyen vonzóak is ezek, hanem a 
legfontosabbra, rám vonatkozás, hogy itt rólam van szó 
az én szabadításomért van minden.



Zárszó

• Hogy a minnesota-i- hazelden-i, leányvári 
vetés olyan termést hozzon, ami nem 
csupán a szenvedélybetegek ellátását, 
hanem az egyházaink segítő küldetését és  
az egészségügy ellátó rendszereinket is 
megújítsa.
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